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 آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه 

  مقدمه 

به منظور رقابت سالم، افزايش تحرك و نشاط علمي، شناسايي استعدادهاي برتر، گسترش و          

تعميق انگيزه آموزش و پژوهش در بين دانشجويان و با هدف ارتقاء مراتب معنوي و تـشويق پايبنـدي بـه                     

يتهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي آيـين نامـه انتخـاب             اصول و ارزش هاي واالي انـساني و ترغيـب انجـام فعال            

  .دانشجوي نمونه تدوين مي گردد

   ـ تعريف١ماده 

دانــشجوي نمونــه، دانــشجويي اســت آــه در فعاليتهــاي آموزشــي و پژوهــشي، فرهنــگ و اجتمــاعي و  

  .سياسي، رعايت شؤون اسالمي، دانشگاهي و ايثارگري سرآمد دانشجويان ديگر باشد

  در رقابت ـ شرايط شرآت ٢ماده 

 دانشجوياني آه از طريق آزمون هاي سراسري سازمان سنجش آموزش آشور عالي راه يافته انـد   -١-٢

 درصد واحدهاي درسـي     ٥٠در دوره هاي آارداني و آارشناسي و آارشناسي ارشد، با گذراندن حداقل             

نـد در ايـن رقابـت       دوره و دآتراي تخصصي پس از گذراندن امتحان جامع در زمان متعارف تحصيل، مي توان              

  .شرآت آنند

 دانشجوياني آه تا پايان شهريور ماه هـر سـال دانـش آموختـه مـي شـوند، مـي تواننـد بـه عنـوان                           -٢-٢

  .دانشجوي نمونه همان سال معرفي و انتخاب شوند

  . دانشجويان در هر مقطع تحصيلي تنها يك بار مي توانند به عنوان دانشجوي نمونه برگزيده شوند-٣-٢

   :ـ فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دوره هاي مختلف تحصيلي به شرح زير است ٣ماده 

   

دآتــري تخصــصي حــداآثر و 

 حداقل امتياز

آارشناســي ارشــد ناپيوســته 

 حداآثر و حداقل امتياز

آارشناســي حــداآثر 

 و حداقل امتياز

آارداني حـداآثر و    

 حداقل امتياز
 بخش/دوره

 آموزش ٣٠-٦٠ ٢٠-٥٠ ٢٠-٣٥ ١٠-١٥

 پژوهشي ٥-١٥ ١٠-٢٥ ٢٠-٤٠ ٤٠-٦٠

  . دستورالعمل اجرايي محاسبه خواهد شد٢امتياز بخش آموزش مذآور در جدول فوق مطابق بند   

 فعاليتهاي پژوهشي دانشجو، چنانچه در دوره تحصيلي فعلي و مرتبط با رشته تحصيلي وي صورت -٢-٣

  .گرفته شود، بر اساس بندهاي زير قابل امتيازبندي است

 چاپ مقاله در مجالت معتبر خارجي و مجله هاي علمي ـ پژوهشي داراي مجوز انتشار از وزارت  -١-٢-٣

  . امتياز١٠علوم، تحقيقات و فناوري به ميزان مشارآت نويسنده در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حداآثر 

زش عالي و  چاپ مقاله در ساير مجله هاي معتبر علمي ـ پژوهشي دانشگاهها و موسسات آمو-٢-٢-٣

  . امتياز٣پژوهشي داخل آشور به ميزان مشارآت نويسنده در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حداآثر تا 

 امتيـاز و  ٣ مقاله آامل چاپ شده در مجموعه مقاالت آنفرانسها و مجامع علمي بين المللـي تـا               -٣-٢-٣

   امتياز ٢آنفرانسها و مجامع علمي داخلي تا 

 ٢ در آنفرانس ها و مجامع علمي در سطح بين المللي پذيرفته شـده انـد تـا        چكيده مقاالتي آه   -٤-٢-٣

  . امتياز١امتياز و چكيده مقاالت پذيرفته شده در آنفرانس ها و مجامع علمي داخلي تا 

 مقاالت چاپ شده در مجـالت علمـي ـ ترويجـي داراي مجـوز انتـشار از وزارت علـوم، تحقيقـات و         -٥-٢-٣

  . امتياز٢ت نويسنده در تهيه مقاله و ارزش علمي آن تا فناوري به ميزان مشارآ



 ٢

 چــاپ مقالــه علمــي در نــشريات آثيراالنتــشار و معتبــر و يــا ماهنامــه هــاي دانــشگاهي و اطــالع -٦-٢-٣

   امتياز١رساني به ميزان مشارآت نويسنده در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حداآثر 

گاه، مـوثر در طرحهـاي ملـي و دولتـي و همكـاري بـا                 فعاليت در طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانش      -٧-٢-٣

سازمانهاي دولتي با توجه به اهميت و ارزش عملي طرح به صورتي آه دانشجو يكي از مجريـان اصـلي                    

   امتياز٢ امتياز و به صورتي آه دانشجو در اجراي طرح همكاري داشته باشد تا ٤طرح باشد تا 

و بـا توجـه بـه       ) نويسندگان(به ميزان مشارآت مؤلفان     ) چاپ شده يا در دست چاپ     ( تاليف آتاب    -٨-٢-٣

   امتياز١٠محتواي آن حداآثر 

ــا گــردآوري آتــاب  -٩-٢-٣ ــا در دســت چــاپ ( ترجمــه ي ــا  ) چــاپ شــده ي بــه ميــزان مــشارآت مترجمــان ي

   امتياز٥گردآورندگان و با توجه به محتواي آن حداآثر 

ازمان پـژوهش هـاي علمـي و صـنعتي ايـران،             اختراع، ابداع و يا اآتشاف ثبت شـده توسـط سـ            -١٠-٢-٣

   امتياز١٠دبيرخانه جشنواره خوارزمي به ميزان مشارآت دانشجو حداآثر 

امـا بـه مقـاالت علمـي     .  ـ به پايان نامـه هـاي دوره تحـصيالت تكميلـي امتيـاز تعلـق نمـي گيـرد         ١تبصره 

  . با رعايت ضوابط مندرج، امتياز داده مي شودمستخرج از اين پايان نامه ها در بخش مقاالت علمي

  . ـ داشتن حداقل امتياز بخش آموزش و پژوهش الزامي است٢تبصره 

   ـ ايثارگري و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي٤ماده 

  :امتياز ايثارگري و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي به شرح زير است

   امتياز٥/٠ه هاي جنگ و اسارت به ازاء هر ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبه-١-٤

   امتياز جانبازي به ميزان يك چهارم درصد جانبازي-٢-٤

   امتياز٥ فرزند و همسر شهيد و مفقوداالثر -٣-٤

   امتياز٤ درصد و فرزند آزاده ٥٠ فرزند و همسر جانباز باالي -٤-٤

ح دانـشگاه و جامعـه نظيـر فعاليـت           مشارآت فعال در امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي در سـط           -٥-٤

موثر دانشجو در نهادها و آانون هاي ادبي، هنـري، اجتمـاعي، فرهنگـي و صـنفي، برگـزاري نمايـشگاه                     

و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمـي، آموزشـي و فرهنگـي، شـرآت در گـروه                  ... علمي، هنري و    

و تشكل هـاي سياسـي بـه نحـوي          هاي امداد حوادث پيش بيني نشده و عضويت در تيم هاي ورزشي             

   امتياز٥آه اين فعاليتها در جهت تحكيم مباني و ارزشهاي مصرح در قانون اساسي باشد تا 

مقـام هـاي اول تـا سـوم در     ( آسب مقام و عنوان در مـسابقات قرآنـي، علمـي، ورزشـي و هنـري       -٦-٤

ه تحـصيلي فعلـي    آـه در دور   ) سطح ملي يا مسابقات سراسـري دانـشجويي و اول در سـطح دانـشگاه              

   امتياز١٤ امتياز و در سطح جهاني و بين المللي حداآثر ٧دانشجو انجام شده باشد، حداآثر 

   ـ ساير مقررات٥ماده 

 در صورتي آـه بـر اسـاس ارزيـابي انجـام شـده توسـط معاونـت دانـشجويي و فرهنگـي دانـشگاه،                   -١-٥

نامـه را آـسب آـرده باشـد، بـر اسـاس              درصد مجموع امتيازات مربوط بـه مـواد آيـين            ٥٠دانشجو حداقل   

  .دستورالعمل اجرايي، پرونده وي تكميل و براي مراحل بعدي ارسال مي شود

 درصد حد نـصاب امتيـاز الزم بـراي شـرآت در ايـن رقابـت           ٩٥ به دانشجويان معلول در صورت آسب        -٢-٥

تي بـراي ايـن گـروه از        ارائـه تائيديـه الزم از سـازمان بهزيـس         .  امتياز تـشويقي تعلـق مـي گيـرد         ٥حداآثر  

  .دانشجويان الزامي است

 هيات داوران انتخاب دانشجوي نمونه، هر سال توسط معاون دانـشجويي وزارت علـوم، تحقيقـات و                -٣-٥

  .فناوري انتخاب مي شود



 ٣

علـوم پايـه، فنـي و مهندسـي، علـوم انـساني،             (براي هر يك از گروههاي آموزشي شـش گانـه           : تبصره

هيات داوري مجزا با تاآيد بر انتخاب و استفاده از اسـاتيد مجـرب تـشكيل                ) كيآشاورزي، هنر و دامپزش   

  .خواهد شد

 تعداد دانشجويان نمونه و سـهم هـر يـك از گروههـاي آموزشـي، در جلـسه اي بـا حـضور معـاونين                          -٤-٥

  تماعي، آموزشي و پژوهشي وزيردانشجويي، فرهنگي و اج

  

  

 نمونه تسهيالت رفاهي ويژه دانشجويان  

 

  :تذکر  
  
  . توانند درخواست وام نمايند  مياز سال دوم تحصيلنمونه ـ دانشجويان       

  . باشد ١٧بايست   در زمان درخواست وام مينمونهـ حداقل معدل دانشجويان      

  شود ـ وام به دانشجويان نمونه با تأييد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پرداخت مي     

  

 نوع تسهيالت )ريال(مقدار

 وام تحصيلي   تحصيلي برابر سقف وام٣

 وام ازدواج حداآثر سقف وام ازدواج بدون امتيازبندي

 آارشناسي ناپيوسته آارداني و   برابر سقف وام ضروري بدون امتيازبندي٢

 ساير مقاطع   برابر سقف وام ضروري بدون امتيازبندي٣

 وام ضروري

 شهر تهران ٠٠٠/٠٠٠/٢٠

٠٠٠/٠٠٠/١٥ 

 صفهانا    شهرهاي
  اهواز           
   تبريز            
   شيراز            
  مشهد           

 ساير شهرها ٠٠٠/٠٠٠/١٢

 وديعه مسكن



 ٤

 مراحل تكميل و ارسال اطالعات وام دانشجويان ممتاز و نمونه 

   

  اييد مدارك دانشجويان نمونه توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاهـ ت١

  ـ تكميل فرم درخواست وام توسط دانشجوي متقاضي ٢

    ـ تاييد فرم توسط امور دانشجويي دانشگاه٣

  ـ ارسال مدارك تائيد شده دانشجو توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به صندوق رفاه دانشجويان٤

  از طريق سيستم جامع به صندوق رفاه دانشجويان اطالعات دانشجوجدا از ساير دانشجويانـ ارسال ٥

ـ نگهداري سوابق و مدارك دانشجويان پس از بررسي و تاييد صندوق در پرونده دانـشجو تـا پايـان تحـصيل توسـط امـور          ٦

  دانشجويي 

  


